
સમાજ િવ ુ  પાટ દાર સદંશની પડદા પાછળની લડાઈ 

ઘણા સમયથી આપણ ેપાટ દાર સદંશના તં ી લખેો પર નજર કરતા આ યા છ એ. તં ી લેખોના 
સદંશાઓ પર યાન આપીએ તો સમ શે ક તેમા ં ુ ય ચાર ુ ાઓ હોય...  

1) પોતાની જ મા લક  અને સચંાલન હઠળના સામાયીકમા,ં પોતાના મોઢ, પોતાના જ વખાણ 
હોય છે.  

2) ભાગે ુ લ ન અને સગપણ સમ યાને મ તેમ કર ને ખોટ  ર તે િવકરાળ વ પ આપવાનો 
નાકામ યાસ કરલ હોય.  

3) હાલની ક ય સમાજની ગ રમાને કુસાન કર ુ,ં તેમજ સમાજ અન ે મ હલા સઘંના 
નેતાઓની મતા પર આશકંા ય ત કર ુ ંઅને તેમની ગ રમા ઓછ  કર ુ ં ુ ત- વૂક ુ ં
લેખન હોય.  

4) વુાસઘં માટ પહલા વખાણ હોય અને પછ  તેમને પોતે ખોટ  ર તે ઊભી કરલ કહવાતી 
િવકરાળ સમ યાનો ઉકલ લાવવાની ભલામણ પી ામક વાત કર ને વુાસઘંને ગેરમાગ 
દોરવાના યાસો હોય.  

અને જો છે લે જ યા બચે તો નાની મોટ  બી  વાતો હોય. તં ી લેખમા ંભલે કોઈ પણ અ ય ુ ો 
કમ ના હોય, પણ તેના સદંશા પર નજર કર ુ ંતો ળૂમા ંઉપર જણાવલે ચાર ુ ાઓમાનંા ુ ા 
િશવાય કંઈ ન હોય. 

છે લા અ કુ વષ ના તં ી લેખો ુ ંસકંલન કર એ અને તેનો સાર કાઢ એ તો જણાશે ક યારથી 
ાિતમા ંલોકો સતપથં સામ ેપોતાનો આ ોશ ય ત કરવા લા યા છે, યારથી લોકોના અવાજની 

ધાર ઓછ  કરવા માટ આવા લેખો ચા  ુથયા છે. વ ચ ેવ ચ ે યાર સમાજમા ંપાટ દાર સદંશના 
આવા કાયને લઇને આ ોશ ગે, યાર ણે બનાવટ કરતા હોય, તેમ ક ય સમાજ, ખુ ી 
ગગંારામભાઈ, મ હલા મડંળ, તે પ , હમતભાઈ અને તેમની ધમ િૃત સિમિત વગેરના 
વખાણ કરવા લાગે. પણ પછ  થોડા દવસ ય એટલ ેપોતાનો અસલી રંગ દખાડવા લાગે. એજ 
ક ય સમાજ, ી ગગંારામભાઈ, ી હમતભાઈ, ી રમેશભાઈ, ધમ િૃત સિમિત, મ હલા 
મડંળની ગ રમાને કુસાન કરતા લેખો ચા  ુ થઈ ય. તમેજ વુાસઘંના નેતાઓ સાં ત 
સમ યાથી ૂર ભાગી ર ા છે, તે ુ ંલેખન કર ને અ ય  ર તે વુાસઘંના નેતાઓ પર દબાણ 
લાવવા ુ ંકામ ચા  ુથઈ ય. 
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આમ કર ને પાટ દાર સદંશ પર લાગતા આ પેો ક તેઓ સતપથં વાળાઓને પરો  ર તે સાથ 
આપી ર ા છે, ત ેઆ ેપો સા બત થાય છે. ભલ ેપાટ દાર સદંશના તં ી ી શામ ભાઈ કહતા 
હોય ક સતપથં વાળાઓના સમાચાર અમે છાપવા ુ ંબદં કર  દ ુ ંછે અને તેમની હરાતો પણ 
લેતા નથી, પણ ળૂમા ં તેઓ ક ય સમાજના િવ ુ , એટલે ક સનાતનીઓની મા  ુસં થાની 
િવ ુ , બુ જ ુ ત વૂક પડદા પાછળની લડાઈ લડ  ર ા છે.  

ઉપર જણાવેલ વાતને સાર  ર તે સમ વવા માટ પાટ દાર સદંશના છે લા બ ેતં ી લેખો પર ખાસ 
નજર કર ુ ંઅને જ ર જણાય તો પાછળના અ ય તં ી લેખોનો સદંભ પણ લે ુ.ં 

a) પહલો તં ી લખે છે ડસે બર ૨૦૧૪ના કનો...  (અહ  જોડલ છે અને તેમા ં ુ ય ુ ાઓ 
A1 નબંરથી શ  થાય છે.) 

b) બીજો તં ી લખે છે વુાર  ૨૦૧૫ના કનો. (અહ  જોડલ છે અને તેમા ં ુ ય ુ ાઓ 
B1 નબંરથી શ  થાય છે.) 

પહલા.ં. આ બ ે તં ી લખે વાચંી લેવા િવનતંી, અને પછ  આગળ વધશો. 

આપણને યાનમા ંલેવા વા ુ ાઓ નીચે માણે છે.  

1. સનાતન-સતપથં િવવાદ અને માડંવી હો ટલ જમીન િવવાદ બાબત કંઈ લખવા ુ ં ... 
િવચારતાજ નથી (Point A1,A2,B1,B5,B8,B9,B15,B16): 
ડ સે બર ૨૦૧૪ના તં ી લખેની શ આત ઉપરના વા થી ( ુઓ Point A1) થાય છે. પણ 
યાર બાદ તં ીઓએ તેના ત ન િવ  જઈને કલમનો ઉપયોગ કરલ છે. જોડલ લખેોમા ં
જોશે તો Point A1,A2,B1,B5,B8,B9,B15,B16 મા ંતં ીઓએ પોતાની વાતથી ઉલ ુંજ કરલ 
છે અને સતપથં ક માડંવી હો ટલના ુ ા પર લ ુ ંછે. ુ ંઆવી લૂો પાટ દાર સદંશ 
કર  શક? ના... તા પછ  એક જ યાએ કહ છે ક અમે સતપથં ક માડંવી હો ટલના ુ ા પર 
નહ  લખીએ, પણ પાછળથી ભર  ભર ને લખે, તો લોકોએ ુ ંસમજ ુ?ં પાટ દાર સદંશ 
કરવા ુ ંમાગંે છે? બ  ેપ ને જગડાવવા માગં ેછે ક ુ?ં ક પછ  છટક બાર  રાખી ર ા 
છે? 
 

2. સગપણ સમ યા (Point A5, A6, A7): તં ીઓ પોતે જણાવે છે ક સગપણ સમ યાના ઘણા 
કારણો હોય શક, મ ક મનોવૈ ાિનક, સામા જક વગરે (Point A5). તો પછ  Point A7 
મા ંજણા યા માણે ક ીય સમાજને સં ણૂ પણે શા માટ દોશી ઠરાવે છે? ુ ંઅહ  પાટ દાર 
સદંશનો સમાજ િવરોધી વુા હૃ ચો ખે ચે ખી ર તે દખાઈ નથી આવતો? કોઈ પણ 
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સમ યાનો હલ કાઢવો હોય તો તેના ડાણમા ંજઈને બધીજ બા ુનો સં ણૂ પણ ેિવચાર 
કરવો પડ અને તો જ તેનો સાચો ઉકલ મળ  શક. અહ  તં ી લેખ પોતે જણાવ ેછે ક તેવો 
મા  સામા જક કારણો પર યાન આ ુ ંછે. કદાચ ડાણથી િવચાર કર ુ ંતો ળૂમા ં
કારણ કંઇક બી ુ જં નીકળે તો? જો આ ુ ંથાય તો તં ી લેખમા ંઆ િવષે લખેલ બ ુ ંખો ુ ં 
છે તે સાબત થઇ ય. ગમે તેમ કર ને સમાજને દોશી ઠરાવવી .... શા માટ? જયાર 
કારણો બી  પણ હોઈ શક? અહ  તં ી ી શામ ભાઈનો ક ય સમાજ િવરોધનો વૂ હ 
ચો ખે ચો ખી ર તે દખાઈ આવે છે. 
 

3. મ હલા સઘં કંઈ કર  શક નહ  (Point A8,A9,B3,B13,B14): અ હ ી શામ ભાઈએ 
મ હલાઓ ુ ં હડાહડ અપમાન કર  ના ુ ં છે.  સમ યા ળૂમા ં મ હલાઓની છે, તે 
સમ યાનો ઉકલ મ હલાઓ જ સાર  ર તે કાઢ  શક. પણ મ હલાઓન ેઅસ મ ગણાવીને 
સં ણુ મ હલા શ ત ુ ંઘોર અપમાન કરલ છે. અને મ તેમ કર ને વુાસઘંન ેવ ચ ેખચી 
લા યા. તં ી લેખમા ંજણા યા માણે સ  ુ ણે છે ક વુાસઘં બુજ સા ું કામ કર  ર ુ ં
છે અને આપણી ાિતની ગ રમાને વુાસઘંએ ટકાવી રાખેલ છે.  
 
જો કોઇ સમાજને કમજોર કરવી હોય તો તેની સં થાઓને કમજોર કરવી પડ. ક ય સમાજ 
અને મ હલા સઘંનીને બદનામ કર ને તેમની ગ રમા ઓછ  કરવા ુ ંકામ તં ીઓ અને 
પાટ દાર સદંશ કર  ર ુ ંછે જ. પણ મ આપણ ેઅગાઉ જો ુ ંતેમ વુાસઘંન ેબદનામ 
કરવા માટ કોઈ ઠોસ કારણ ન હોવા થી, વુાસઘંને ુ ત વુક ખોટા ર ત ેચડાવવાની 
કોશીષ કરવામા ંઆવી રહ  છે. કારણ ક વુાસઘં સનાતન ધમના સારા કાયમા ંઅડગ છે, 
એટલે જો સતપથંને ક ીય  સમાજમા ં વી ૃત કરાવવો હોય તો વુાસઘંને સાધવા વગર 
નહ  થાય. માટજ લાગે છે ક પાટ દાર સદંશ અને તં ીઓ વુાસઘંને ખોટા ર તે ચડાવવા 
માગંે છે. (પાટ દાર સદંશ અને તં ીઓ શા માટ સતપથંને ક ય સમાજમા ં સુાડવા માગ ે
છે, તેના પર આગળ ણી ુ.ં) 
 

4. સગપણ સમ યા અને ભાગે ુ લ નના કારણે સમાજની ગિત અવરોધી ર ા છે (Point 
A10):  આ બ  ુ ુનો Dialogue (સવંાદ) ડાયલોગ છે. શામ ભાઈને વીનતંી ક જણાવે ક 
ક ય સમાજ ુ ંક ુ ંકામ આ કારણથી આજ દવસ ધુી અટ ુ?ં જરા દાખલો તો આપો. 
કોઈ ન હ. સમાજના બધાજ કામ સાર  ર તે, પોતાની ગતીએ ચાલે છે. આ કારણના લીધે 
સમાજ ુ ંકોઈ કામ અટ ુ ંનથી. સમાજ િવરોધી વાતોને યા વગર ચાર કરવાથી 
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સમાજને બ ુ ંમો ુ ં કુસાન થાય, આટલી નાની વાત પાટ દાર સદંશ ક શામ ભાઈને 
ખબર ન હોય, તેમ બને? તો પછ  આ ુ ંકરવા પાછળનો હ  ુસમાજને કમજોર પાડવાનો 
જ હોય, એ ુ ંદખાઈ આવે છે. 
 

5. ઈ રભાઈ ારા વુાન મી ોને ટકોર કરવાની ભલામણ (Point A11): સમાજ કવી ર તે 
લુી શક ક યાર સમાજને ઈ રભાઈની જ ર એક ટ ના એ હતી, યાર ઈ રભાઈ 

પોતાની જવાબદાર માથંી મો ુ ં પાવીને ભાગી ગયા. સમાજ માટ કા ક સા  ંકામ કર  
ટ વાની સોનેર  તકના સમયમા ંઅને પોતાના સાચા ય ત વની તીિત કરાવવાનો 

સમયમા ંતઓે પોતાની ફરજમાથંી ભાગી ટ ા. સતપથં સામે કોટ કસમા ંસમાજ વતીથી 
ટ  તર ક એક સહ  પણ ન કર  શ ા. એક ટ  તર ક મચં ઉપર બેસીને િસ  લતેા 

ર ા. સમાજની હાકલ પડ , યાર ઘર ભેગા થનાર માણસની સલાહ ુ ંકોઈ વજન ન પડ. 
હવે આવા વજન વગરના માણસોની ભલામણ લઈને પાટ દાર સદંશ સલાહ આપવા 
નીકળે, તો કોઈ ુ ંભ ુ ંન થાય. અને આવી સલાહ આપવાવાળાઓની સલાહ લેવાય પણ 
ન હ. પણ ી ઈ રભાઈએ વુાસઘંને ળુ ુ ાથી ભટકાવતી સલાહ આપી છે, માટ આ 
લખાણને તં ીઓએ િસ  આપેલ છે કારણ ક એ પાટ દાર સદંશનો પણ એ ડા છે. ુ ં
આ સમાજ િવ ુ ંકામ ન ગણાય? 
 

6. ભાગે ુ લ ન પર મતં ય (Point A12,B4,B10,B12,B13): ભાગે ુ લ ન કોઈ સહલી સમ યા 
નથી. ભાગે ુ લ ન એ કંઈ આજની સમ યા પણ નથી. હ રો વષ થી ચાલતી સમ યા છે. 
ભગવાન ૃ ણના સમયમા ંપણ આ સમ યા હતી. આ સમ યા મા  આપણી ાતીમા ંજ 
છે એ ુ ંપણ નથી. આપણી ાતીમા ંતો આ સમ યા માણમા ંબ  ુઓછ  છે, તેમ કહ  
શકાય. આજના આઝાદ ગુના, દશના કા નૂ, માણે સ  ુકોઈ પોતાના વન સાથી 
પસદં કર  શક છે. તેમા ંકોઈનો ચં પુાત ચાલ ેનહ . આવી હાલતમા ં વભાિવક છે ક ભાગે ુ 
લ નના ક સાઓમા ંવધારો થાય. શાતંીથી સમ એ તો આવી જટ લ સમ યા ુ ં100% 
પર ણામ આપતો કોઈ ઉકલ જ નથી. હા સમ યાન ેહળવી કરવાના ઉપાય કર  શકાય 
અને તેના માટ વુતી તાલીમ શીબીર વગેર કાય મો યોજવામા ંઆવે છે.  
 
તં ીઓ દલીલ કર  શક ક આ પગલા ંઓછા ંછે. વ ુ ંપગલા ંભરવાની જ ર છે. જો તં ીઓ 
આવી દલીલ કર તો જવાબમા ંતં ીઓને એટ ુજં કહ ુ ંછે ક તમે તો સમ ુ છો ને... તમે 
તમાર  દ કર ને સસંકાર આપવામા ંકચાશ ન હ રખી હોયને? તો પછ , તમાર  દ કર  કમ 
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ભાગી ગઈ? ચાલો,  થવા ુ ંહ ુ ંતે થઈ ગ ુ.ં હવે જો તમાર  કલમમા ંસાચી તાકાત હોય 
અને યાર તમે સમાજને આ ુ ા પર ભલામણ દતા થાકતા નથી, યાર તમે એક એવો 
લેખ તો લખી બતાવો ક ની અસર એવી થાય ક સમાજમા ંભાગે ુ લ નની સમ યા કાયમ 
માટ મટ  ય. જો તમે સાચા છો અને જો તમાર  કલમ સાચી હોય તો આવો લખે લખી 
બતાવો. બી  પર આગળ  ચ ધવી સહલી છે. પોતે કર  ને તો બતાવો? જોઈએ લખે ાર 
આવે છે? 
 
તં ીઓ.... હવે સમ  ગયા હશોને ક ભાગે ુ લ ન સમ યાનો 100% ઉકલ નથી જ. તો 
પછ  સનાતન ધમ ુ ંસા  ંકામ કરના  ંઅને માણસર ભાગે ુ લ ન સમ યા પર પણ સા  ં
કામ કરના  ંઆપ ુ ં વુાસઘં સામે ભાગે ુ લ નની સમ યાને એવી ર તે તુ કરવી ક 
પર ણામે વુાસઘં ુ ં ુ ય યાન સનાતન ધમના કાય પરથી હટાવી દ, તેના પાછળ ુ ં
કારણ હોય? જો વુાસઘં ુ ં ુ ય યાન સનાતન ધમના કાય પરથી હટ  ય, તો સતપથં 
સનાતન સઘંષના કપરા સમયમા ંઆનો ફાયદો સીધે સીધો સતપથંન ેથાય. એ કોઈ પણ 
સમ  શક તેવી વાત છે. પાટ દાર સદંશ ને તં ીઓ આ વાત સાર  ર તે ણતા હશે જ. 
તો વુાસઘંને ધા ર તે ન ચડાવવામા ંઆવે, તે ુ ં યાન આપણે સવ રાખીએ. 
 

7. સતપથં નામક ધ ામા ંફસાતો જતો સમાજ (Point B1,B2,B5): આપણા સમાજનો 
પાયો એવા વડ લોએ રાખેલ છે ક  લોકો ળુમા ંસતપથં ધમ નામક ધ ામા ંફસાયેલ 
હતા અને મની ધ ાને ાતીના આ  ધુારક ી નારાયણ રામ  લ બાણી, સદ ુ  
ી ઓધવરામ  મહારાજ, ી લાલરામ  મહારાજ, ી દયાલદાસ  મહારાજ વગેર 

સતંોએ ૂર કર . આ વાતથી આપણી આખી ાિત અન ેઅ ય લોકો પણ વાકફ છે. પાટ દાર 
સદંશ પણ વાકફ છે. હવ ેઆપણા સમાજ ના થાપક મહાન વડ લો ુ ંકામ અ ુ  ંરહ  ય 
તો સમાજનો પાયો કાચો રહ  ય. આ વાત ભારત ભરની સમાજો, ક ય સમાજ, તેમજ 
નાના મોટા સવ સનાતની ભાઈઓ સમ  છે. જો પાટ દાર સદંશને સમજણ ન પડ, તો 
આપણે સમ  લે ૂ ંપડશે ક પાટ દાર સદંશની ની ઠા સતપથં તરફ  છે. સમાજનો પાયો 
કાચો હોય તો તેના પર યાન પહ ુ ંઆપ ુ ંપડ. માટ સમ લો ક સમાજ સતપથં અને 
માડંવી હો ટલનો િવવાદ ને ઊકલવામા ં ાધા ય આપે છે. (માડંવી હો ટલ વીવાદ પણ 
સતપથં સાથે સકંળાયલો છે, કારણ ક સામેવાળાઓ તરફથી સમાધાન કરવવાળાની એકજ 
શરત છે ક સતપથંીઓને ક ય સમાજમા ંભળેવો. તમેજ સતપથંી ી રતનશી લાલ  
વેલાણી ુડંાઓને લઈને હો ટલમા ં સુી ગયા હતા યાર ગવ છે ક આપણા વુાનો તેઓન ે
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માર ને ભગાવયા હતા. આ દાખલાઓથી સાબત થાય છે ક સતપથં માડંવી હો ટલ કાડંમા ં
રુ રુ  ર તે સડંોવાયલો છે.)  

 
સમાજની ળુ હક કત ણયા વગર મા  મન ફાવે તેમ લખ ુ ંઅને સતપથં સાથે 
એ તાની વાતો કરવાથી ક ય સમાજને કુસાન કરવા શીવાય કંઈ ન થાય. 
શામ ભાઈને કદાચ એ પણ ખબર નથી ક આપણી સમાજના ભારત ભરના જવાબદાર 
લોકો ુ ં તીનીધી વ ધરાવતી કારોબાર  સભાએ સવા મુતે માડંવી હો ટલ અને સતપથં 
વીષે પર કોઈ પણ ર તે બાધં છોડ ન કરવાનો િનણય કરલ છે. તેમ છતા ં ખુ ીનો વાકં 
છે અને સમાજ ખોટ ર તે ચાલ ે છે, તેમ કહ ને સમાજની ગ રમાને કુસાન કર છે, 

ખુ ી ુ ંમનોબળ નબ ં પાડવાનો ય ન કર છે અને સામા ય લોકોને ભરમાવે છે. 
(Point B7,B11,B12, મા ંપણ આવીજ કોિશશ કરલ છે.) ક ય સમાજ સતપથં નામક 
ધ ાને ૂર કરવા ુ ંપાયા ુ ંકામ કર  ર ુ ંછે. તમે પણ સમાજના આ કામમા ંસહભાગી 

થાઓ અન ેનારણ બાપાએ ક ુ ંછે તે માણે, સતપથંના સડાને સમાજમા ંથી ૂર કરવા 
સતત લખેો છાપતા રહો.  
 
સમાજની થાપના થઈ, યારથી સતપથં નામક ધ ાને સમાજમાથંી ૂર કરવાના કામો 
સતત ચાલતા હતા અન ેતેમા સમાજને બુ સાર  સફળતા મળેલ હતી. પણ છે લા 20-
25 વષમા ંઆ કામ કોઈ કારણ સર બદં થઈ ગ ુ ંઅને પર ણામે સતપથં નામક ધ ામા ં
સમાજ પાછો ફસાતો ગયો. તેને બહાર લાવવા સમાજની મદદ પાટ દાર સદંશ કર એવી 
માગં સમાજનો અતી બોહળો વગ કર  ર ો છે. દરક સનાતનીઓ માટ સતપથં એ એક 
ધ ા છે, તેવી િસ  આપતા લેખોની રાહ લોકો આ રુતાથી જોઈ ર ા છે.  

 
8. સમાજના યાપક હતમા ં મેુળ ભય  ઉકલ (Point B6,B8,B9): ી શામ ભાઈની યાદદાશ 

હવે થાપ ખાય છે, તે ુ ંલાગે છે. આ ુ ા પર અગાઉ તા. 23 માચ 2013ના ંપાટ દાર 
સદંશની બેવડ  નીિતને હર જનતા સામે ુ લી કરવામા ં આવેલ હતી. ુઓ... 
http://www.realpatidar.com/a/oe54. સમાજની ગર માને કુસાન કરનાર અને 
સમાજની કરોડોની િમલકત ચોર  કરનારની સાથે સમાધાન કરવાની વાહ યાત ભલામણ 
કરનાર પાટ દાર સદંશના કાયાલયમાથંી, યાર તેમના મં ી ી ગોવ દભાઈ ગોગાર એ, 
પાટ દાર સદંશના ાહકોની યાદ ની ગત વાથ માટ મા  નકલ કર , તેના કારણે તેમ ુ ં
રા ના ુ ંલવેામા ંઆ ુ ંઅને પાટ દાર સદંશની આ બવેડ  નીિતની ણ જનતાને કર  
હતી. પર ણામે, યાર બાદ બે ક એ ીલ 2013 અને ુન 2013ના ં કોમા ંક ય સમાજ 
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માટ ક ક યવ થીત લ ુ.ં શામ ભાઈ અનેક વખત તં ી લેખમા ંલખી કુયા છે ક 
સતપથં સાથે એકતા રાખવી જોઈએ અને સતપથં સાથે સબંધં કાપવા ન જોઈએ.  
 
કોઈ પણ િવવાદનો મેુળ ભય  ઉકલ એને કહવાય ક મા બ ે પ  રા  રહ. એટલ ે
આપણા ક સામા ંસતપથંવાળાને (સતપથં છોડવા વગર) સનાતની સમાજ વીકાર  લ ે
તોજ મેુળ ભય  ઉકલ કહવાય. બીજો કોઈ ઉપાય તેમની પાસે હોય તે ુ ંલાગ ુ ંનથી. 
માટ સતપથંીઓને ક ય સમાજ વીકાર  લે એમ તેમ ુ ંકહવા ુ ંથાય. (મનથી તેઓ 
સતપથં તરફ  છે તેવી વાતો લોક ખુે સાભંળવા મળતી હોય જ છે.) બી  શ દોમા ં
સતપથંીને સમાજમા ંભળાવીને ક ય સમાજના પાયાનેજ ખતમ કરવાની ભલામણ ી 
શામ ભાઈ કર  ર ા છે. તો શામ ભાઈની ળુ રમત ુ ંછે, તે સમ  લઈએ.  
 
કોઈ પણ સગંઠનનો ળુ તુ નીયમ છે ક બ મુત કહ તેમ િનણય લેવાય. તો સમાજના 
વીશાળ બ મુત ારા લીધેલ નીણય ુ ંપાલન કરાવવા કમ સતપથંીઓને નથી કહતા? 
કમ તેઓન ેનથી કહતા ક માડંવી હો ટલ એ સમાજની માલીક ની છે. માડંવી હો ટલના 
ઉદઘાટન વખતે પાટ દાર સદંશમા ંપણ અહવાલો છપાયેલ છે. તો સ ય હક કત કમ લોકો 
સામે નથી કુતા? પાટ દાર સદંશ એક તૃ પ ીકા છે એ ુ ંતમે માનો છો, તો સાચી 
હક કત કમ નથી લોકો સામે કુતા? સતપથંને કુસાન થશે, એટલા માટ ને....? 
સતપથંના ી રતનશી લાલ  વેલાણી વા સમાજ વીરોધી વો અન ેતમેન ેસાથ 
આપનાર લોકો, વા ક રવીલાલ કશરા, શામ  નારણ, મેઘ  ઠા, શીવદાસ ગોિવદ, 
ક  ુપારસીયા, રવાલાલ પાટ દાર, દવ  માવ , વગેરને કમ નથી કહતા ક માડવી 
હો ટલ ુ ા પર તમે ત ન ખોટા છો? જો તમે એક જવાબદાર પ ીકા તર ક પોતાને 
ગણાવતા હો, તો શા માટ સાચી વાત લોકોને નથી કહતા. અને મા  મેુળ સમાધાનની 
વાત કરો છો. મેુળ સમાધાન, સમાજની મીલકત ચોરનાર ચોરો સાથે કરવાની ભલામણ, 
એજ ય ત કર  ચોરો સાથે ભળેલો હોય. ુ ંઆ નથી લાગતી શામ ભાઈની ળુ રમત? 
 
Point B9મા ંતમે જણા ુ ં છે ક તમે સમ યાના ળુમા ંજવા ઈ છતા નથી. ુ ં તૃ 
અખબારની આ િનશાની છે? સમ યાના ળુમા ંજવા વગર, કોઈ પણ માણસ આવીન ે
તમને કહ ક લોકો સમ યાનો મેુળ ભય  ઉકલ ચાહ છે, અને પાટ દાર સદંશ અને ી 
શામ ભાઈ વા સમ ુ લોકો છાપી નાખે તો આવા ૃ યને લોકો, સનાતનીઓ અને ક ય 
સમાજ િવર  જ સમ  ને. સમાજ િવરોધીઓન ેબૌધીક મદદ કર ને તમે પણ સમાજ 
િવરોધી છો, તે ુ ંસા બત શા માટ કરો છો? 

realpatidar.com માટમાટ ક ક
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9. આપણા િવભાજનનો લાભ બહારના છોકરાઓ ઊઠાવી ર ા છે (Point B15): અહ  લોકોને 

ખોટ  વાત ર ુ કર ને ભડકાવવાનો ચ રુ યાસ િસવાય કંઈ નથી. કોઈ પણ માણસ 
સમ  શક છે ક દ કર ને ભગાડ  જનાર છોકરાને ુ ંખબર ક આપણી સમાજમા ં ુ ંચાલે 
છે? માટ દખાય છે ક આ ુ ાને લઈને મ તમે કર ને સતપથં સાથ ેએકતાના નામ ે
લોકોને ડરાવીને સતપથંીઓની પેરવી પાટ દાર સદંશ અને શામ ભાઈ કર છે અને 
પર ણામ ેસનાતનીઓની એકતાને તોડવા ુ ંઅને સમાજ નબળ  પાડવા ુ ંકામ કર  ર ા 
છે. 
 

10. આપણે સૌ ઊિમયા માતા ના સતંાન છ એ, મા  િવચારઘારામા ંફરક છે. (Point B16): 
આમ કહ ને ી શામ ભાઈએ સતપથં ધમને સનાતન ધમનો ભાગ હોય તવેી એક ખોટ  
છબી ઊભી કરવાનો યાસ કરલ છે. સતપથં ધમવાળા જો સનાતની હોય તો, પીરાણા, 
ઈમામ શાહ અને ની કલકં  નારાયણ ( મ ુ ંસા  ુનામ હજરત અલી છે) ને ારય 
છોડ  દ ધા હોત. એકતા માટ આટલી નાની વ  ુ કમ નથી છોડતા. હજરત અલીના 
ઘરવાળા એટલે બીબી ફાતીમાને ઊમીયામા ં (શ ત ક આ શ ત દવી) કફવાથી 
સતપથંીઓ હ ુ  નથી બની જતા. [ ુઓ નારાયણ બાપા ારા લખત પીરાણાની પોલ – 
પેજ 146 (નીચેથી છ ી લાઈન), પેજ 156 ( ણ દવીની ઉ પિ ), પેજ 359 (નકલકં  
અવતાર - કલમા 801)]. વા તવમા ંસતપથં ઊિમયા માતા ને કોઈ દવસ માન ુ ંનોહ ુ,ં 
એટલેજ સદ ુ  ી ઓધવરામ બાપાએ વાઢાયમા ંઊિમયા માતા ુ ંમદં ર બાધંવાની 
ેરણા આપી. યાર બાદ અ ય હ ુ  ાિતમા ંસતપથંીઓ સુલમાન છે, એમ દખાઈ 

આવવા લા યા. એટલે, તેઔએ, ઊિમયા માતા ને, દખાવ રુતા, અપના યા છે, તેમના 
ળુ શા  કહ છે ક યાર ડર લાગે, યાર બીબી ફાતીમાને ઊિમયા માતા  પે જુશો 

તો ચાલશે.  
 
અહ , આપણે સૌ ઊિમયા માતા ના સતંાન છ એ, મા  િવચારઘારામા ંફરક છે, આ વાત 
કહ ને શામ ભાઈએ પોતાના મનની વાત ુ લી કર  નાખેલ છે. આપણા સદ ુ  ી 
ઓધવરામ બાપા, આપણા આ  સમાજ ધુારક ી નારાયણ બાપા, સતં ી લાલરામ 
મહારાજ, ી દયાલદાસ  મહારાજ, સતં ી વાલરામ મહારાજ અને સમાજના થાપક 
મહાન વડ લોને એકજ વા મા ં ખોટા ઠરાવવા ુ ં ુ :સાહસ પાટ દાર સદંશ અને 
શામ ભાઈએ કર  ના ુ.ં આ વાતથી શામ ભાઈ સતપથં તરફ  મવાળ છે અને ક ય 
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સમાજ તોડવામા ંતેમને રસ છે, તે સાબીત થાય છે. માટ ક ય સમાજ વી મા લખે તો 
સમ  લે ુ ંક આપણે તેમની વાતને ગણકારવી નહ . 
 

11. એકતાના નામે ુ શ ચાર (Point B15,B16): ુટ નીિતનો એક િનયમ છે, ક યાર બોહળો 
જન સ દુાય કોઈ વાતને વી ૃિત ન આપતો હોય, યાર પોતાની વાતને લોકોમા ં વી ૃિત 
મળે, તે માટ ધીર ધીર લોકોની માનસીકતા પર હારો કરતા રહવા અને લોકોની 
માનસીકતાને બદલાવીને, પોતાની એ ુ ી વાતને લોકો વી ૃતી આપી દ તે ુ ંવાતાવરણ 
ઊ ુ ં કર ુ.ં આમ કરવા માટ, ુ ાણા ફલાવવા, ડર ફલાવવો, લોકોને ભરમાવવા, 
ચ રુતાથી બૌધીક દલીલો કરવી, વગેર યોગો કરવામા ંઆવતા હોય છે. આ ખૃલામા ં
હમણા ંસમાજમા ંઅ કુ લોકો સમાજમા ંએકતા હોવી જોઈએ, એવી ામક અને લોકોમા ં
ડર ફલાવતી વાતો કર  ર ા છે. પાટ દાર સદંશ પણ આ કામમા ંસમાજ િવરોધી ત વોને 
મદદ પ થઈ ર ુ ંછે.  
 
કોણ કહ છે ક સમાજમા ંએકતા નથી? સનાતની સમાજ એક છે અને રહશે. Point B15 
અને B16 મા ંજણા યા માણે સતપથં સાથેની એકતાની વાતો પાટ દાર સદંશ કર  ર ુ ં
છે. જબરદ તી સતપથં સાથે એકતા કરાવતા હોય એ ુ ંલાગ ે છે. પાટ દાર સદંશે કોઈ 
દ વસ સતપથંીઓને છુ ુ ંછે ક તેમને એકતા જોઈએ છે ખર ? જો જવાબ હા હોય તો, 
તેને છૂો ક ક ય સમાજ હોવા છતા ંસતપથં સમાજ વાળાઓએ અલગ પોતાની સમાજ 
શા માટ ઊભી કરલ છે? મ તમે વીકારો છો તેમ, આ કહવાતો સતપથં િવવાદ તો હાલ 
3-4 વષથી જ શ ુ થયો છે. તો પછ  દયકાઓ પહલા અલગ સતપથં સમાજ રચીને 
આપણી સમાજમા ંભળવાનો રસ તેમને નથી, તે રુવાર થઈ ગ ુ.ં તો એકતાની વાત 
કરવાવાળાઓ સતપથંીઓને છુો ક તમા  ંનૈિતક ધોરણ ા ંગ ુ?ં  
 
જો તમને સતપથંીઓને અલગ કરવા ુ ંસા ુ ં ુખ હોય તો એક સરળ ઉપાય છે, નાથી 
આ સમ યા કાયમ માટ હલ થઈ ય. ક ય સમાજ સતપથંીઓને વીકારતી ન હોય તો 
કંઈ ન હ. સતપથં સમાજ અલગ છે ને... તો પછ , સતપથં સમાજને કહોને ક  લોકો 
(અને એવા લોકોમા ંઆપ પણ શામેલ છો) સતપથં સાથે રહવા માગંતા હોય, તેને સતપથં 
સમાજ વીકાર  લે.  પછ  કોઈ િવવાદ જ નહ  બચે. ક ય સમાજમા ંસતપથં સાથે 
એકતાની માગં કરવાવાળા નહ  બચે. એટલ ેક ય સમાજ શુ, અને સતપથં સાથે એકતા 
ચાહનાર સતપથં સમાજમા ંભળ  જશે, એટલે તેઓ પણ શુ. તમાર  માગંણી માણે થઈ 
જશે... મેુળ ભય  ઉકલ. 
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તમારા કહવા માણ ેઆખર તો આપણ ેબધા ઊિમયામાનંા સતંાન છ એને... આપ ુ ંલોહ  
એક છે... મા  િવચારધારા ુ દ  છે... આપણી એકતા ટક  રહશે.. વગેર વગેર... તો પછ , 
ઉપર જણા યા માણે, જો એકતાની માગં કરવા વાળોને સતપથં સમાજ અપનાવી લે, તો 
સમ યા નહ  રહ. લોકોને ખબર પડવા દો, ક પાટ દાર સદંશ સતપથં સમાજને ભલામણ 
કર છે ક પછ  ખાલી ખોખલી વાતો જ છા યા કર છે. અને ખબર પડ ક સતપથં સમાજ 
સનાતનીઓને વીકાર છે ક નહ . અને ખબર પડ ક કટલા સનાતની લોકો સતપથં 
સમાજમા ંજવા તયૈાર થાય છે. એકતાની ખોખલી વાતો કરનાર કટલા સાચા છે એ પણ 
ખબર પડ  જશે. જો સમ યાનો ખરખર ઉકલ લાવવો હોય, તો થઈ શક છે. ન હ તર મા  
લોકોને ભડકાવીને બી  સાથે લડાવવાનો આ ેપ પણ સાચો ઠર  જશે. તમાર  પોલ લોકો 
સામે ુ લી પડ  જશે. સમાજમા ંધમના ધ ગાણા પાટ દાર સદંશ અને તેમની ટ મ બૌધીક 
ર તે કર  રહ  છે, એ લોકો સાફ સાફ જોઈ લશેે. 
 
એકતાની વાતો કરવાવાળા લોકો પર ી શામ ભાઈ અને પાટ દાર સદંશનો ભાવ છે. 
તેઓ એકબી  સાથે સાર  ર તે સપંકમા ંછે. પાટ દાર સદંશના કાયા મમા ંઆવા લોકોને 
બોલાવવામા ંઆવે છે અને તેઓ હાજર  પણ આપે છે. તેવા લોકોના અભી ાયો પાટ દાર 
સદંશ વારંવાર છાપ ુ ંહોય છે. પછ  તેમા ંભલે રવીલાલ કશરા હોય, શીવદાસ ગોિવદ 
હોય, મન ખુ વેલાણી હોય, િવ ામ ડાણી હોય, લધા િવ ામ હોય ક તેમના સાથીદારો 
હોય. માટ આ કહવાતો સતપથં સનાતન િવવાદનો ઉકલ, પટ દાર સદંશના હાથમા ંછે. 
મા  ઉપર જણાવેલ લોકોને અન ેતેમના સાથીદારોને સતપથં સમાજના સ ય બનાવડાવી 
દ એટલે પછ  આવી માગં કરવાવાળો વગ ન રહ. અને બ ે સમાજો શાિંતથી ચાલે.  
 
જો પાટ દાર સદંશ અને શામ ભાઈ સતપથં ુ ા પર સાચા છે, તો તેમને Open 
Challenge છે ક સતપથંીઓ સાથે એકતાની વાતો કરનાર બધા લોકોને સતપથં સમાજના 
સ ય બનાવી દખાડ. અમાર  challenge છે ક સતપથંીઓ આવા લોકોને સ ય નહ  બનાવે, 
માટ એકતાની ખોખલી વાતો કરવાવાળા લોકો ખોટા છે એ સા બત થઈ જશે. 
 
જો આ ુ ંન કર  શક તો પાટ દાર સદંશ અને શામ ભાઈ સમાજના લોકોને ડરાવીને, 
ભરમાિવને, તેમને ગેર માગ દોરવા માટ બૌધીક અને નૈતીક મદદ રુ  પાડ છે, તે સા બત 
થાય છે અને થઈ ગ ુ ંપણ છે. મ દશનો કા નુ છે ક આતકંવાદ ઓને બૌધીક અને 
નૈતીક મદદ રુ  પાડવી એ પણ આતકંવાદ છે, તેમ પાટ દાર સદંશ પણ સમાજ સામે 
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આતકંવાદ પી કાય કર  ર ુ ંછે. બી  શ દોમા ંપાટ દાર સદંશ સતપથંીઓની પિ કા છે. 
અને સનાતનીઓને અને ક ય સમાજને તોડવા ુ ંકામ કર  ર ુ ંછે. 
 

12. પોતાને ુ ી ર તે ક ય સમાજના ખુ હર કરનાર ી રતનશી લાલ  વેલાણી અને 
તેમને સાથ આપનાર લોકોના નામ હર કર ને કમ છાપતા નથી ક આ લોકો સમાજને 
ગેર માગ દોર  ર ા છે. અને સમાજ આવા ુ ા લોકોને ાર પણ સ પાય નહ . આ 
સમાચાર છાપવાની જ ર હમણા છે, અને તેની સાર  અસર પડશે તો સનાતન સમાજમા ં
પડશે. તો પછ , શા માટ સનાતના સમાજને ઉપયાગી થાય તેવા સમાચારો, યો ય સમય 
પર નથી છાપતા?ં સતપથંના ફાયદા માટ?  
 

13. પાટ દાર સદંશ અને તેના તં ીઓ વાર ઘડ એ કહતા હોય છે, સમાજના લોકો ુ ંચાહ છે, 
તેની ખબર સમાજથી વધાર તેમને હોય છે. અને તે  ુકારણ, તેમના માણે, તેમના અ કુ 
ાહકો, તેમને ણ કરતા હોય છે. અ હ સમજવાની વાત એ છે ક અ કુ ુ ીભર લોકો 

વાર ઘડ એ સમાજ િવ ુ મા ંહવા ફલાવવાની વાતો કર તો તેની વાતો સં ણુ ભારતભરની 
સમાજની છે એ ુ ંનથી. પાટ દાર સદંશના ુ ીભર ાહકો, તેમા ંપણ તેમને અભી ાય 
આપનાર કહવાતા 5-7 લોકો, સામે ક ય સમાજ પાસે લાખો લોકોના િવચાર ભેગા કર ને 
ચાલવાની યવ થા, મા ંઝોનો અને ભારતભરની સમાજો સકંળાયલી છે. તે સમાજો ુ ં
િતિનિધ વ થાનીક સમાજોના આગેવાનો આને બૌધીક વગ કર છે. લોકોના વીચારો 
ણવા સામા ય સભાઓ વી સ જડ યવ થા છે. તેની સામે પાટ દાર સદંશની યવ થા 
ૂ ય શીવાય કંઈ નથી. માટ, યાર સતપથં વા ુ ા પર ક ય સમાજ કોઈ િનણય 

લેતો હોય તો લોકોના િવચારો ણીને લેતો હોય. પછ  મ તમે કહો છો ક સતપથં 
સનાતનના િવવાદનો ત લાવો, તો લોકો સમ જ છે, ક આનો ત સમા  સતપથંને 
અલગ કર ને કર  દ ધો છે. તેના સારા પર ણામો આવવાની શ આત થઈ ગઈ છે અને 
હ  થોડા દાયકાઓ જશે, યાર પછ , સં ણુ ર તે સતપથં સમ યાનો સડો સમાજમાથંી 
સમા ત થઈ જશે. તમે ખોટ  ર તે આ વાતને ઉછાળશો નહ  અને િવવાદને હવા દતા રહશો 
નહ , તો જલદ થી િવવાદ સમા ત થશે. (તમે કહો છો ક િવવાદન ેછછેંડ ુ ંનહ , પણ, આ 
લેખમા ંઉપર સાબત થયા માણે, તરતજ છછેંડવા ુ ંકામ કરો છો.)  
 

14. પાટ દાર સદંશની બે ખુી વાતો: પાટ દાર સદંશ ક તેના તં ીઓની બે- ખુી વાતો જગ 
હર છે જ. પણ હાલના લખેોમા ંસામે આવતા દાખલાઓ તમાર  સામે રાખી ુ.ં  
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a. Point A1 મા ંપોતે જણાવે છે ક સતપથં અને માડંવી હો ટલના ુ ા પર અમે કંઈ 
નહ  લખીએ. પણ છે લા બ ે કમા ંબરાબર તનેા પર જ ભાર આપીને લખા ુ ંછે. 
બો યા એક અને ક  ુ ુ.ં  

b. ુન 2013ના તં ી લેખમા ં ખુ સાહબને વધાવવા અને દય વુક ટકો આપવા 
તં ીઓ અન ેતેમની ટ મ નખ ાણા ગઈ તે ુ ંલખીને ણે ગગંારામભાઈ જ ખુ 
માટ સહથી સારા માણસ છે, તેવી છબી ઊભી કર . પણ પાછળથી Point B7 મા ં
ણા યા માણ ેક ય સમાજના ખુને નબળા ગણા યા છે. હવે ન  કરો ક 

પહલા ખોટા હતા ક હમણા ંખોટા છો?  
c. ુન 2013ના તં ી લેખમા ંસનાતન ધમ તૃીને સમથન આપ ુ,ં હ મતભાઈ 

અને તેમની ટ મના વખાણ કયા, ક ય સમાજના સનાતની મોહ મને ટકો આ યો. 
બધાને સનાતન ધમ આપનાવવા અપીલ કર ... પણ પછ ... પછ  પ ટ ... હાલના 
કોને જોશો (અ ય કોની ચચા કર ુ ંતો ઘણા દાખલા મળશે) તો સતપથંીઓને 

ભેગા રાખવા માટના તનતોડ યાસો પી લેખનો અને ખુ ી તેમજ સનાતન 
ધમ તૃી વાળાઓને ઓછા ચીતર ને તેમની ગ રમા ઓછ  કર ને સમાજ િવરોધી 
કામ કરલ છે.  

આતો થોડાક જ દાખલાઓ છે. પાટ દાર સદંશની કાય ણાલીને યાનમા ંલઈએ તો 
સમ શે ક યાર પોતે ફસાય, યાર સનાતન, ક ય સમાજ, ગગંારામભાઈ, ધમ િૃત 
સિમિતને ટકો આપશે અને બ ુ ંબરાબર.... પણ વો માહોલ ઠંડો પડ, એટલે એજ લોકોના 
અવ ણુ ચા  ુઅને સમાજ ગિત નથી કરતી વગેર વગેર. લોકો આ ેપ કર તો પોતે 
સમાજ સાથે છે, તેવા 1-2 લેખો બતાવે. પણ 10 મા ંથી 8 લેખ સમાજ િવરોધના હોય તે ુ ં
ુ?ં આવી પર થીતીમા ંબધી બા ુનો યાલ રાખીને તારણ કાઢો, તો ચો ખે ચો ુ ં

સમ ઈ જશે, ક પાટ દાર સદંશ ભરોસા પા  નથી. 

 
15. તૃ અખબાર છો ખરા? (Point A3): તમે પોતાને તૃ અખબાર તર ક ઓળખાવવો 

છો ને.., તો તૃ અખબાર તર ક ુ ંકામ તો કર  બતાવો. સમાજના સચંાલનમા ંથતી 
ઢ લાશ ક ગેર ર તને કમ ઉ ગર નથી કરતા? દાખલા તર ક સમાજના બધંારણના ુ ા 
પર  કોટ કસ ચાલે છે, તેમા ંસમાજ આગળ કમ નથી વધ ુ?ં કોઈ દ વસ આ સવાલ 
ઉપાડયો છે? જુરાત હાઈ કોટ વારંવાર આપણી સમાજને FINAL WARNING િતમ 
ચેતવણી આપી ર ુ ંછે ક કસના પ કારોને નોટ સ બ વવા ુ ં ાથિમક કામ તો કરો, ન હ 
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તો આ કસ રદ કર  નાખી ુ.ં છે લા લગભગ 2 વષથી આ પર થીતી છે. કોટના કાગળ 
ઉપર આપણો સમાજ શા માટ દોશી દખાય છે? ટપાલથી નોટ સ કૂવામા ંબે વષ કમ 
લાગે છે? ગમે તે કારણ કમ ન હોય, પેપર પર સમાજ દોશી ન દખાવો જોઈએ, એ તો 
સામા ય વાત છે. કાલે કોટનો જો જજ કડક આ યો અને સમાજને રસ નથી, તેમ સમ ને 
કસ રદ કરશે તો બદનામી કોની થશે? સમાજ કસ હારશે તો ફાયદો સતપથંને થશ,ે તે ુ ં
સમાજને ચાલશે? આવા સવાલો કમ નથી ઊપાડતા? ા ંગઈ તમાર  કૃતા?  
 
આ કસને સમાજ તરફથી હાલના ટ  ી મન ખુભાઈ ડાણી, ી નરશીભાઈ સાખંલા, 
ી વાલ ભાઈ ચોહાણ વગેર સભંાળે છે. તો તમેના નામ છાપીને હરમા ંસવાલ કમ 

નથી કરતા? આ લોકો એક બા ુ કસ ચલાવતા નથી અને બી  બા ુ , ણકાર  મળેલ છે 
તે માણે, દરો દર સમાજના હોદ્દારોને Black Mail કર છે ક જો અમારા પર સવાલ 
કરશે તો અમે કસમાથંી હટ  જ ુ.ં સમાજ ુ ંનાક એવી ર તે દબાવી રાખ ુ ંછે ક સમાજ 
ુ લામા ંશાિંતથી કોઈ કામ કર  શકતી નથી. આવા લોકોને ઉઘાડા ાર પાડશો? ુ ં

પ કાર તતા ુ ંઆ કામ નથી? ુન 2013ના તં ી લખેમા ંનરમ રવૈયો અપનાવતા લખ ુ ં
છે ક સમાજના વ ર ઠ હોદ્દારો (મન ખુભાઈ ડાણી ુ ંનામ લીધા વગર) સમાજના 
િનણયો ુ ંપાલન નથી કરતા. માડવી હો ટલના ુ ા પર સમાજના િવરોધીઓનો પ  
લેનાર ક સમાજના કરતા હરતા ુ ંમનોબળ તોડવા ુ ંકામ કરનાર ી મન ખુભાઈ ડાણી, 
ી નરશીભાઈ સાખંલા ક પછ  ી વાલ ભાઈ ચોહાણ હોય, તેવા લોકોને ાર ુ લા 

પાડશો? યાર ગગંારામ ભાઈ, હ મતભાઈ, રમેશભાઈ, મે ભાઈ વગેર ક ર 
સનાતનીઓના નામો લેતા થાકતા નથી, યાર શા માટ આવા સતપથં તરફ  લોકો સામ ે
નરમાશ વપરાવવામા ંઆવ ેછે? ુ ંઆમ કર ને પાટ દાર સદંશ સતપથંને મદદ નથી કર  
ર ુ?ં સનાતની એવી ક ય સમાજની ગર માને કુસાન કરનાર ુ રભા ય ણૂ િનવેદનો 
ચા  ુરાખો છો. ા ંગ ુ ંતમા  ં તૃ અખબાર? તમે આ ુ ંકરશો તો ફાયદો કોને થશે 
અને કુસાન કોને થશે? સતપથંવાળા તરફ  લોકોના હાથમા ંઆ પાટ દાર સદંશ છે, તે 
સા બત થાય છે. એક બા ુ કોઈ પણ સ તૂ વગર છાપો છો ક ક ય સમાજ ઉપર અ કુ 
સનાતની લોકો દબાણ કર છે, તો આવા સમાચારો, મા ંસતપથં તરફ  લોકો સમાજની 
િવચાર ધારાને કુસાન કર છે, તે કમ નથી છાપતા. આટ ુ ંજ ન હ તમે ભલે આ હક કત 
છાપતા નથી પણ લોકોને મા હતી મળ  ય છે, એ દશાવે છે ક તમાર  અસરકારકતા 
કટલી છે.  
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જો પાટ દાર સદંશ તૃ અખબાર હોય, તો ારય ગગંારામભાઈને સવાલ કય  છે ક 
ી મન ખુભાઈ અને નેમની ટ મની લગામ કમ નથી ખચતા? સમાજની એક કારોબાર મા ં

લીધેલા િનણય પર ઘણી વખત બી  કારોબાર  ધુી કોઈ કામ કમ નથી કરતા. દાખલા 
તર ક, બે કારોબાર  અગાઉ, સમાજના કામ કરવા માટ અ કુ પેટા સિમિતઓ રચવા ુ ં
ન  કરલ હ ુ.ં તો તેના પર ગઈ કારોબાર મા ંફ ત સિમિતઓની ફરજો જ હર કરવામા ં
આવી. યાર અ યાર ધુીમા ંસિમિતના ક વીનરો નીમાઈ જવા જોઈતા હતા. તે માટ 
કારોબાર  સ યો ને ો સા હત કરવામા ંકમ ગગંારામભાઈ ઢ લા પડ છે? દરક કારોબાર  
સ ય ઓછામા ંઓછા એક પટેા સિમિતનો સ ય હોવો જ જોઈએ, એવી સ જડ કાય ણાલી 
સમાજમા ંકમ નથી લા  ુકરતા, ી ગગંારામભાઈ? આવા સવાલ ઉપર યાર લખશો, 
યારજ સમાજના હ તમા ંલ ુ ંગણાશે અને િન પ  ર તે લ ુ ંએમ લોકો માનસે. 

સારાશં 
હમણા ં ધુી  આપણ ે ણ ુ ંતેમા ં ય  ુ ાઓ  છે, તેમ ણતા આ યા પણ પરો  ર તે 
પાઈને પડદાની પાછળની રમતના ુ ય ુ ાઓ નીચે માણ ેજણાવલે છે. 

a) અ ય  લડાઈનો નીયમ છે ક દશ ક સમાજ ને નબળો પાડવો હોય તો તેની અ મતા 
પર વાર કરો અને લોકોની નજરોમા ંતેની ગ રમાને ખતમ કરો. યાર બાદ, એ સમાજ 
સાથે જોડાયલા હોવા ુ ં વીકારવામા ંલોકો જક અને શરમ અ ભુવશે. અને હારો ચા  ુ
રાખવામા ંઆવે તો અક દ વસ લોકો સમાજ યે ણૃાની લાગણી અ ભુવવા લાગે. અને 
સમાજ પોતે ુટ  ય. ઉપર યા માણે આપણે જો ુ ંક સમાજની ગ રમાને તોડવા ુ ં
પહ ુ ંપગ ુ ંચા  ુછે અને તેમા ંપાટ દાર સદંશ ટ મનો મોટો ભાગ છે. 

b) આપણે બધા એક છ એ મા  િવચાર ધારામા ંફરક છે... આપણે બધા ઊમીયામાનંા સતંાન 
છ એ... સમાજમા ંબધાને કોઈ પણ ધમ પાળવાની ટ છે... આપ ુ ંલોહ  એક છે.... આપણી 
સતપથંમા ંઆપેલ દ કર ઓનો ુ ંવાકં.... આપણે એક હ ુ ંતો બહારના કોઈ આપ ુ ંકંઈ 
બગાડ  નહ  શક.... પાણીમા ંધોકો નાખો તો પાણી અલગ ન થાય, તેમ આપણે અલગ 
નથી.... સતપથંીઓમા ંતબંા ુ ક દા ુ ં યસન નથી, એ લોકો ચોખા છે.... સુલમાની ધમ 
હતો, પણ રાતો રાત ફરફાર ન થાય... ( ણે 500 વષનો સમય ઓછો છે).... સતપથંીઓ 
હવે ધુર  જશે... આપણે તેને સાથે રાખવા પડ... સાથે રાખ ુ ંતો તે ધુર  જશે... ( ુ ં
ધુરશે... તમને બગાડશે, પણ પોતે નહ  ધુર). આવી ામક વાતો કર ને લોકોના 
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સતપથં િવ ના િવચારોને નરમ પાડ ને લોકો સહલાઈથી સતપથંને અપનાવી લે તે ુ ં
વાતાવરણ ઊ ુ ંકરવામા ંઆવી ર ુ ંછે. 

c) બી  બા ુ સનાતન સમાજની છબી એક વખત બગડવા લાગે એટલે, સનાતન સમાજ 
સાથે જોડાયલ બધાજ વો ભલે ગમે તેવા ઉ ચ અને મહાન હોય, તે વો તેના સ યોને 
ુ છ અને હ કા લાગશે અને  કોઈ સતપથંીઓના વો હોય, ભલે તે ુ ાણાના પાયા 

પર ઊભા કરલ કમ ન હોય, તે વો સનાતનીઓને સારા લાગશે અને આવી ર તે 
સુલમાની સતપથંને સનાતની હ ુઓ વીકારતા જશે. આ રમત સમાજ સાથે રમાઈ રહ  

છે. 
d) પાટ દાર સદંશ, તં ી ી શામ ભાઈ અને તેમની ટ મ, સતપથં તરફ  લોકો ક ઓ ી 

અખલ ભારતીય ક છ કડવા પાટ દાર સમાજ એટલે ક ક ય સમાજ એટલે ક 
સનાતનીઓની સમાજના િવરોધી છે, તેવા લોકોને પડદા ની પાછળ રહ ને, બૌધીક અને 
નૈિતક મદદ રુ રુ  ર તે કર  ર ુ ંછે. એક બા ુ સમાજ િવરોધી લોકોને છાવર અને બન ુ ં
ર ણ કર અને બી  બા ુ સમાજના ળુ ઉ ેશો માટ લડનારને અને સમાજની ગર મા ુ ં
ર ણ કરનારની છબી બગાડવી અને હર જનતામા ંતેમને સમાજ તો ુ કર ક ચીતરવાના 
યાસો કરવા. એટલે જો સમાજ ુ ં ર ણ કરવાવાળા (સનાતની સમાજના હ તમા ં

બોલવાવાળા નેતાઓ) નહ  બચે તો સમાજ તોડવી સહ ુ ંથઈ જશે. 

આ લેખમા ંજણાવલે વાતો સ યથી ુ દ  છે..., પાટ દાર સદંશને ખોટ  ર તે બદનામ કરવામા ં
આવેલ છે..., પાટ દાર સદંશ િન પ  ર તે સમાજના સમાચારો છાપે છે, એટલ ેઅ કુ લોકોને ગમ ુ ં
નથી અને અમને બદનામ કરવા આવા લેખો છપાવે છે, તેવો વળતો જવાબ કદાચ પાટ દાર સદંશ 
આપે. પણ વા તિવ તા એવી છે ક પાટ દાર સદંશ અને તેના તં ી ી શામ ભાઈ અને તેમની 
ટ મ િન પ  સમાચારો છાપવાની આડમા ંક ય સમાજની છબી, આ મસ માન અને ગ રમાન ે
કુસાન કરવાનો એક પણ મૌકો છોડતા નથી. તમે તમારા બચાવમા ંગમે તે બોલો પણ લોકો 

સમજદાર છે, તમારા શ દો ગમે તેટલા સારા કમ ન હોય, પણ તમારા કાય સમાજ િવરોધી છે, 
તે ુ ંતારણ લોકો કાઢ  ૂ ા છે. 

આ લેખમા ંજણાવેલ સમાજ સામે છેડલ અ ય  લડાઈમા ંઅમારા મત માણ ેપાટ દાર સદંશ, 
ી શામ ભાઈ અને તેમની ટ મ એકતાની બનાવટ  આદશવાદ  વાતો કર ને આપણા સદ ુ  ી 

ઓધવરામ  મહારાજ, ી લાલરામ  મહારાજ, સમાજના આ  ધુારક ી નારાયણ બાપા, 
સમાજના પાયાના પ થર સમાન આપણા મહાન વડ લોના મહાન કામને ખો ુ ં સા બત કરવામા ં
રુ રુ  કોશીષ કર  ર ા છે. પણ તેમની પડદા પાછળની આ રમત અને તેમના બદ ઈરાદાને 
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લોકો ઓળખી ગયા છે. માટ પાટ દાર સદંશ ભરોસા પા  નથી, તે સા બત થઈ ુ ુ ંછે. અન ે
તેમની વાતનો ભરોસો રાખવો નહ , તે લોકો સમ  ગયા છે. આપણા સવની નૈિતક ફરજ છે, ક 
સમાજ તો ુ આવા વોને સમાજમા ંફાવવા ન દવા. ક ય સમાજ ુ ંગૌરવ સવ સનાતનીઓના 
મનમા ંછે, તેને કુસાન કરવામા ંતમે સફળ નહ  થવા દઈએ. 

લી. 
Real Patidar / ર યલ પાટ દાર 
Date: 25-Jan-2015 
Link: http://www.realpatidar.com/a/oe61 
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